
  بررسی آثار و مضرات دكلھای برق، مخابرات و گوشی تلفن ھمراه برای سالمتی انسان

گرفتن دایم اکثر متخصصان مغز و اعصاب بر این باورند که ھر چند میزان تشعشعات این ایستگاه ھا اندک ھم باشد، اما به مرور در معرض قرار 

  در مقابل این تشعشعات می تواند تاثیرات بسیار منفی را بر بدن افراد بگذارد.

با توجه به شدت و مدت  btsمیزان تاثیر امواج الکترومغناطیسی آنتن ھای «محمدرضا اکبری متخصص مغز و اعصاب در این ارتباط می گوید: 

  »زمان قرار گرفتن فرد در برابر آن بیشتر می شود.

تشعشعات الکترومغناطیسی ھمیشه بر سالمت انسان تاثیر داشته است. در ھمین ارتباط تحقیقاتی در جامعه «در ادامه می افزاید:  وی

نس آمریکا روی تاثیرات این امواج الکترومغناطیسی بر مغز انسان صورت گرفته که نشان می دھد میزان تاثیرگذاری با توجه به شدت بیشتر فرکا

  »قرار گرفتن فرد در برابر امواج بیشتر می شود.و زمان زیاد 

تلفن ھمراه ساطع می شود مثل آنتن ھایی که در  btsھر چقدر به امواجی که از آنتن ھای «این متخصص مغز و اعصاب خاطرنشان می کند: 

  »پشت بام یا حیاط منزل قرار می گیرد نزدیک تر باشیم خطرناک تر خواھد بود.

کیلومتری آنتن ھا  ٥ی ترین امواج زمانی به بدن می رسد که فرد زیر این آنتن ھا قرار داشته باشد. اما ھر چه از فاصله قو«وی تصریح می کند: 

  »دورتر شویم امواج قدرت خود را از دست خواھند داد.

تلفن ھمراه دکل ھای مخابراتی  اصوال آنتن ھای«دکتر محققی رییس مرکز تحقیقات سرطان نیز در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ھا می گوید: 

  »و ھمچنین امواج ناشی از دکل ھای برق فشار قوی ھر یک به نوبه خود اثرگذاری خفیف تا شدیدی را روی افراد دارند.

تمام این تشعشعات اگر در فاصله نزدیک بدن قرار «آنتن ھای تلفن ھمراه می گوید:  btsوی درخصوص اثرگذاری تشعشعات ناشی از سیستم 

یرند، قلب یا سیستم اعصاب مرکزی یا گوش و چشم را تحت تاثیر قرار می دھند و باعث ایجاد اختالالتی در این اعضا یا بروز بیماری ھایی گ

  »می شوند.

که از سوی  BTSعلی گورانی کارشناس و مسوول بھداشت پرتوھای وزارت بھداشت در این زمینه می گوید:" اکثر آنتن ھای تلفن ھمراه 

  تورھای تلفن ھمراه در کشور نصب شده اند، مجوز ایمنی وزارت بھداشت را ندارند." اپرا

دھد:  ھشدار مي» خراسان«وگو با روزنامه  مھندس حسن اصیلیان، معاون محیط زيست انساني سازمان محیط زيست کشور در گفت

در  BTSھاي  ھاي به دست آمده و تحقیقات انجام شده، فراواني امواج الکترومغناطیس که به طور عمده به دنبال نصب دکل براساس گزارش«

، باعث بروز مشکالت خوني و مغزي براي ساکناني که در میدان مغناطیسي تاثیرگذار اين امواج زندگي شود مناطق مسکوني منتشر مي

کنند، شده است و با توجه به اثرات زيان بار اين امواج، الزم است راھکارھاي اساسي براي کاھش اثرات اين امواج در کشور به کار گرفته  مي

  شود.

محدود به شھروندان تھران و شھرھای بزرگ کشور نمی شود. این امواج با تاثیر روی  BTSوسط دکل ھای خطر انتشار امواج الکترومغناطیس ت

  سیستم جھت یابی پرندگان، حیات آنھا را در معرض خطر قرار داده و سبب ساز کوچ دسته جمعی آنھا می شوند.

درصد از پرندگان  ٥٠گفت و گو با سایت الف می گوید:" حدود حسین دماوندی نژاد سرپرست دفتر طیور و زنبورعسل وزارت جھاد کشاورزی در 

  وحشی به شکل بی سابقه تھران را ترک کرده اند که علت این امر گسترش امواج تلفن ھمراه است."

  الن استاسالگی ، دو برابر بیشتر از بزرگس ٨تاثیر تشعشعات حاصل از تلفن ھمراه برای کودکان ، تا سن 

گو با خبرنگار  و ) در گفتIBBبیوفیزيك دانشگاه تھران( - موحدي، استاد و پژوھشگر برجسته مركز تحقیقات بیوشیمي دكترعلي اكبر موسوي 

ھاي مثبت و منفي ھستند، گفت: امواج  ھاي الكترومغناطیسي داراي استفاده كه پرتو پژوھشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با بیان اين

شوند، نقش مثبت و منفي در زندگي  ھا با خواص متفاوت ساطع مي كه در گستره وسیعي از انرژي و فركانسھاي الكترومغناطیسي  ومیدان

كنند. اين اشعه ھم در طبیعت و ھم در صنعت موجود است، با اين تفاوت كه وجود اشعه الكترومغناطیسي درطبیعت  جانداران و گیاھان ايفا مي

  ھینه استفاده شود.بھینه بوده ولي بايد در صنعت به صورت ب

ترين تجھیزات دارايامواج الكترومغناطیس ياد كرد و گفت:  ھاي ھمراه به عنوان يكي از پرمصرف معاون پژوھشي سابق دانشگاه تھران از تلفن

برداري  ھاي زيستي به دلیل عدم دستورالعمل معین، آموزش صحیح بھره ھاي الكترومغناطیسي و اثرات سوءآن بر سیستم نقش منفي میدان

ھاي استفاده ھمزمان تلفن ھمراه با وسايل  ھاي ارتباطي و مخابراتي به ويژه عدم آشنايي كاربران ازتداخل و تزاحم واستفاده بھینه از سیستم

  ديگر مانند رايانه، میكروفر،تلويزيون، استفاده از داروھاي خاص يا داشتن بیماري و ... است.

  ھا دارد ھا و آنزيم ھا،پروتیین ھا، سلول ھا، بافت نقش تخريبي در ارگانیسممیدان الكترومغناطیسي تلفن ھمراه، 



  برابر بیشتر نسبت به سایر اعضا بدن انسان تاثیر می گذارد ٢٠تشعشع روی مغز انسان ، 

داتی از لحاظ سطح متاسفانه در ایران دستگاه ھای مورد نیاز برای آزمایش سطح تشعشع تلفن ھای ھمراه وجود ندارد. یعنی گوشی ھای وار

  تشعشع مورد بررسی قرار نمی گیرد

اثیرات بیولوژیک تشعشعات گوشی تلفن ھمراه روی بدن انسان، رابطه مستقیمی با توان این تشعشعات دارد. عوامل مختلف، قدرت تشعشع 

  گوشی تلفن ھای ھمراه را تعیین می کند که عبارتند از:

  مسافت آنتن مرکزی فرستنده -  ١

  س رادیوییفرکان – ٢

  موانع فیزیکی : – ٣

  دكتر موسوي موحدي با بیان اين كه بدترين شكل تداخل در استفاده ھمزمان ازتلفن

تلفن ھمراه و مايكروفر است، تصريح كرد: از سوي ديگر شرايط استفاده از تلفن ھمراه دراثرات آن تعیین كننده است به عنوان مثال استفاده از 

كند كه امیدواريم با شروع تحقیقاتبتوان دوز استفاده از موبايل  وشھرھاي آلوده ھمانند تھران دوز خاصي را طلب ميھاي مسقف  ھمراه در مكان

  براي ھر فرد مانند زن، مرد، كودك و غیره مشخصكرد.

  بدترين شكل مكالمه، قرار دادن تلفن ھنگام كنار گوش است

  كند اه تناسلي انسان وارد ميھاي جدي به دستگ قرار دادن تلفن ھمراه در كمر، آسیب

كه تلفن ھمراه در مواقع عدم استفاده بايدبیش از يك متر با كاربر فاصله داشه باشد، تصريح كرد: صحبت با  دكتر موسوي موحدي با بیان اين

فن ھمراه داخل كیف و البته تلفن ھمراه بايد درفضايي باز و حداكثر به مدت يك دقیقه باشد. بھترين حالت در ھنگام پیاده روي ھمگذاشتن تل

  بھترين حالت ممكن خاموش كردناست!

گذاري مناسب در زمینه اثرات  استاد مركزتحقیقات بیوشیمي ــ بیوفیزيك دانشگاه تھران در پايان با تاكید بر اين كه در صنعت بايد با سرمايه

د كه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات ھم بخشي ازبودجه ھاي مغناطیسي روي انسان و محیطزيست تحقیق شود، ابراز امیدواري كر میدان

  خود را صرف تحقیقات در زمینه اثرات تلفن ھمراه بر سالمتي شھروندان كرده و دوزموبايل را براي ھر فرد و يا بیمار تعیین كند.

  آزمایش بر روی تخم مرغ -١

مرغ در کنار یک موبایل را منتشر کرده بود که آن تخم مرغ بعد از  تخممدتی قبل، یکی از خبرگزاریھای بین اللملی گزارشی از آزمایش یک 

  گذشت زمانی سفت شده بود.

ھای حساس حرارتی گرفته شده است، دیده می شود که یک تخم مرغ را در مقابل یک موبایل روشن  ھایی که با استفاده از دوربین در عکس

تقریبًا نیمی از آن سفت شده بود، زیرا عملکرد امواج مایکرویو موبایل مانند امواج در حال صحبت کردن گذاشتند و پس از گذشت یک ساعت، 

  ھا وجود دارد. ھای خانگی است که ھم اکنون در آشپزخانه مایكروویو

مواج با تخم با مشاھده این آزمایش به خوبی می توان به عمق این فاجعه و مضرات امواج موبایل برای سالمتی انسان پی برد. ببینید که این ا

  کند. ھای مغز ما می مرغ چه کرد، ھمین کار را با سلول

  آزمایش بر روی خرگوش -٢

 در سوئد روی یک خرگوش آزمایش جالبی انجام دادند. یک خرگوش را کنار یک موبایل گذاشتند که آن موبایل ھمواره روشن بود. در این مدت ھم

  دادند. تغذیه کاملی به آن می

ھای خرگوش را برای آزمایش به آزمایشگاه بردند و نتیجه جالب توجھی را اعالم کردند؛ آن خرگوش با ادامه این  و سلولماه خون  ٢پس از 

  ماند. وضعیت بیشتر از یک سال زنده نمی

  پیدا شود.شود! اگرچه فکر نکنم کسی داوطلب این آزمایش  حال باید ببینیم اگر روی یک انسان چنین آزمایشی انجام دھند نتیجه چه می

ھا طول عمر  توانید در افرادی ببینید که شغلشان مرتبط با رادارھای نظامی است. آن نمونه نسبی آزمایش شده این کار برای انسان را می

 شود. شوند كه در افراد عادی كمتر دیده می ھا در زمان سالخوردگی به بیماری ھایی مبتال می بسیار کمی دارند و یا بسیاری از آن

 

 


